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Förslag 

Ärende 27: 

Detaljplan för Kungsklippeskolan utbyggnad – beslut om 

planuppdrag (KF) 

Förslag till beslut: 

Avslag 

 

Ärende 28: 

Intentionsavtal mellan Huddinge kommun och Huddinge Samhälls-

fastigheter AB, avseende fastigheterna Kungsklippan 2 och Kungs-

klippan 3 inom kommundelen Stuvsta 

Förslag till beslut: 

Avslag 

 

 

Bakgrund 

Kungsklippeskolan är idag belägen i ett tättbebyggt villaområde, med 

kringliggande vägar som gör att platsen närmare bör studeras innan beslut om 

byggnation. Behov av tillagningskök och matsal har vi noterat sedan länge och 

ser stort behov av, och även fört fram som förslag. Men att därmed redan nu 

fatta beslut om att förbereda inför att bygga ut skolan på det sätt som föreslås 

måste föregås av andra överväganden. Trafiksäkerhetsperspektivet måste också 

beaktas och barnens möjlighet att promenera till och från skolan. Arbetet med att 

förbereda en stor utbyggnad av Kungsklippeskolan är inte förankrad i nämnden.  

 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har också förslag och medskick gällande 

tematiska strategier och elevunderlag. Vi undrar varifrån eleverna förutses 

komma? Det har inte byggts mycket i närområdet och då bör en analys visa 

varifrån nytillkommande barn kommer. Vi ifrågasätter också stora skolenheter 

av flera skäl. För de yngsta barnen önskar många föräldrar mindre och trygga 

enheter med närhet till hemmet. Med stora enheter får fler barn allt längre till 

skolan och resorna med bil tenderar också att öka och påverkar bl.a. 

trafiksäkerheten negativt.  

 

Kulturmiljön i detta område är också av stor vikt och måste tas hänsyn till.  

 

Tilläggsförslag: 

 



1. Arbetet med de så kallade tematiska strategierna (storlek på skolor, 

stadieindelningar, utformning, friytor med mera) är efterfrågat och försenat, 

vilket skapar osäkerhet inför fortsatt planering av skolor och förskolor. 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser att detta arbete bygger på politiska 

prioriteringar och avvägningar, och inte i första hand utgår från förvaltningen. 

Det måste finnas beslut på politisk nivå om de tematiska strategierna innan man 

går vidare och inleder studier om att låta bygga ut Kungsklippeskolan till en stor 

F-9-skola.  

 

2. Statistik för elevunderlag och elevströmmar efterfrågas. Ett sådant material 

måste finnas tillgängligt och redovisat innan en eventuell utredning om att bygga 

ut Kungsklippeskolan ska starta.  

 

3. Trafiksäkerheten för barn måste prioriteras och utredas grundligt innan 

fortsatta beslut om utbyggnad av Kungsklippeskolan.  

 

Samtliga ovanstående frågor bör besvaras och redovisas i både grundskole-

nämnden och SBU/KSAU innan fortsatta beslut om Kungsklippeskolan kan tas. 

 

 

 

För Miljöpartiet de Gröna För Vänsterpartiet 
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